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   למה אוניות צפות?

הילדים ילמדו על ציפת דברים חלולים לעומת דברים שאין בהם  מטרת הפעילות:

 אוויר. הילדים יהנו מחלק יצירתי בסוף הפעילות.

 :אביזרים

 מהקבוצה( חבילת פלסטלינה( 

 קערות חד"פ קטנות 

 מהקבוצה( כוס חד"פ גזורה( 

 מהקבוצה( סכין חד"פ \מזלג \כפית( 

  אוניותדפי צביעה 

 מהלך הפעילות:

מחלקים לכל ילד גוש פלסטלינה קטן, וקערה חד"פ מלאה ניסוי פלסטלינה במים: 

 הפלסטלינה שלו ומכין ממנה כדור. במים. כל ילד לש את

נאמר לילדים לבדוק מה קורה כשמכניסים את הכדור לתוך המים בשלב הראשון -

קרה. מכאן נמשיך; כל ונראה שהכדור שוקע. נשאל את הילדים למה לדעתם זה 

ילד יוציא את הכדור מהמים ויהפוך אותו לקערה, אותה יכניס בעדינות למים. 

עכשיו אותו גוש פלסטלינה יצוף. נסביר לילדים שלמרות שהפלסטלינה בשני 

היא  ,צפהה הפלסטלינה המקרים הייתה באותו משקל, הסיבה שבפעם השניי

גורם לכך שהפלסטלינה לא ש  ירושבתוך קערת הפלסטלינה נמצא הרבה או

ויר, ותשקע. לעומת זאת, כאשר גוש הפלסטלינה הוא דחוס בצורת כדור ללא א

 הפלסטלינה שוקעת.

בשלב השני נאמר לילדים לנסות להכניס לתוך קערת הפלסטלינה הצפה שלהם -

כדורי פלסטלינה קטנים ולראות עד כמה הקערה מסוגלת לשאת לפני שהיא 

רה הרבה כדורים ופחות אוויר, הקערה תשקע עם שוקעת. כאשר יהיה בקע

הכדורים. נסביר לילדים, שבגלל שהכדורים תפסו לאוויר את המקום, כבר אין 

 מספיק אוויר בקערה ולכן היא שוקעת.

נמחיש לילדים שוב את העניין שזה תלוי באוויר שנמצא בפנים ע"י כך שנאמר להם 

קערה ונראה שוב שהקערה צפה, להדביק את הכדורים שהוכנסו לקערה לדפנות ה
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 למרות שזה אותו משקל.

בשלב השלישי נאמר לילדים לעשות חתך קטן בדופן הקערה באמצעות כלי חד"פ -

ולהכניסה למים. עתה נראה שהקערה מתחילה בציפה ולאט לאט נכנסים המים 

לקערה ורואים שהיא שוקעת בהדרגה. ההסבר הוא שהמים שנכנסו לקערה, כמו 

שלב הקודם, תפסו לאוויר את המקום, לכן הקערה לא הייתה מסוגלת הכדורים ב

 לצוף עוד.

יש אפשרות לעשות את כל שלבי הניסוי בצורה סיפורית המקבילה למקרה של 

; השלב הראשוני מסביר איך זה , ויש אפשרות פשוט להסביר תוך כדיאוניה בים

קטנים כמו מטבע צפות, לעומת דברים שאוניות ממתכת ומחומרים כבדים אחרים 

קטן, ששוקעים בים. השלב השני  ממחיש את העניין שאי אפשר למלא את האוניה 

האוניה לא תוכל לשאת  מסוימתבכמות בלתי מוגבלת של משא, בגלל שבכמות 

יותר את הכובד ותשקע בים, אותו מקרה הוא גם במצב בו נכנסים לאוניה מים 

טביעה של האוניה . השלב השלישי רבים מגל גדול או מסערה בים, דבר המביא ל 

 מראה לנו מה קורה כאשר נהיה סדק באוניה שבעקבותיו האוניה שוקעת.

את הניסוי הזה המדריכה תבצע במרכז השולחן ניסוי הטבעת כוס בקערת מים: 

כשכל הילדים רואים. אפשר לתת לילדים לנסות בעצמם אחרי שהמדריכה 

ם, כמעט עד הסוף. לוקחים כוס ממחישה: ממלאים קערה גדולה מהמטבח במי

חד"פ גזורה ומתחילים להטביע אותה במים כשתחתית הכוס כלפי מטה. כשנעשה 

זאת, נרגיש התנגדות של הכוס כלפי המים, עד הרגע בו המים יעברו את שפת 

הכוס ויתחילו להיכנס לכוס, שאז הכוס תמשיך לטבוע בקלות כלפי מטה. ההסבר 

ה מלאה באוויר, ואז היא רצתה לצוף, לכן הייתה לכך הוא שבהתחלה הכוס היית

הם תפסו לאוויר את המקום בהדרגה,  -התנגדות. כשהמים התחילו להיכנס לכוס

 עד מצב שבכלל לא היה אוויר בכוס, ואז הכוס לא התנגדה.

ות. המדריכות יכולות ביעת ציורים של אוניצ \מאוריגמיאוניות הכנת חלק אומנותי: 

 הקבוצה תכין משהו אחד, או שכל ילד יכול לבחור.להחליט אם כל 

ילות ראינו שכאשר כלי הוא חלול ויש בתוכו אוויר הוא יכול בפע סיכום הפעילות:

ך אוניות שטות ומדוע הן טובעות , לא משנה מה המשקל שלו. הבנו אילצוף

  לעיתים.
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